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จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
กอใหเกิดปจจัย 2 ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการทํางานของขาราชการ ไดแก ปจจัยความกดดัน
จากภายในที่เกิดจากตัวขาราชการที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเปนเพราะขาราชการไมไดรับการเตรียมพรอมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งผูบริหารที่คอยเรงรัดการปฏิบัติงานและติดตามผลงานตาม
โครงการตางๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางรวดเร็ว และปจจัยความกดดันจากภายนอกที่เกี่ยวกับ
ผูกําหนดนโยบายหรือฝายการเมืองที่เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบราชการ การพัฒนาทาง
เทคโนโลยี การพัฒนาทางดานขอมูลขาวสาร การมีกฎระเบียบใหมๆ การเรียกรองและคาดหวังใน
การไดรับบริการที่ดีจากภาคราชการของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบการทํางานของขาราชการ
จากสื่อมวลชน หนวยงานอิสระ และหนวยงานที่ไมไดแสวงหากําไร
จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน สงผลใหการทํางานของขาราชการอยูภายใตสภาวะ
ความกดดัน ซึ่งความกดดันดังกลาวเกิดขึ้นกับขาราชการในทุกระดับ และผลกระทบดังกลาวนี้
ทําใหขาราชการมีขวัญกําลังใจในการทํางานลดลง มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมดี อันสงผลตอ
ประสิทธิภาพของระบบราชการในการใหบริการและตอบสนองตอความตองการของประชาชน
และสภาวะการแขงขันของประเทศไทยในเวทีโลก
ดังนั้น เพื่อเปนการลดความกดดันในระบบราชการ และเปนการแกไขปญหาดังกลาว
ขางตน การเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีใหกับผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ จึงเปน
กิจกรรมที่สําคัญในการสรางใหเกิดบรรยากาศในการทํางานที่ดี
แนวคิดเรื่องการเจาหนาที่สัมพันธ จึงเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชโดยมีเปาหมาย
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรกับผูปฏิบัติงานในองคกร ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชากับ
ผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชา และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน โดยอยูบนพื้นฐานของการอยู
ร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข ภายใต ร ะบบคุ ณ ธรรม เน น การส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของ
ข า ราชการให ดี ขึ้ น ก อ ให เ กิ ด ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการทํ า งานอั น จะส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขาราชการซึ่งจะนําไปสูความกาวหนาของประเทศในอนาคต
การนําแนวคิดเรื่องการเจาหนาที่สัมพันธมาเปนเครื่องมือในการสรางบรรยากาศการ
ทํางานที่ดีนั้น รายงานการศึกษานี้ไดนําเสนอแนวทางตางๆ ในการดําเนินการเพื่อสรางบรรยากาศ

การทํางานที่ดี การมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งเปดโอกาสใหขาราชการสามารถเสนอแนะแนวคิดที่
เปนประโยชนตางๆ โดยทําไดทั้งรูปแบบที่เนนการปรับปรุงงานและประสิทธิภาพในการทํางาน
การใหบริการที่ดีขึ้น หรือการเนนการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน
จากการศึกษารูปแบบการสรางระบบการเจาหนาที่สัมพันธของหนวยงานตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศ (โดยเลือกบริษัทชั้นนําและหาแนวปฏิบัติที่หลากหลายจากองคกรตางๆ ทั้งจาก
การสัมภาษณ การประชุมสัมมนา และการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ) เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางระบบการเจาหนาที่สัมพันธที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ในองคกร รวมทั้ง
รูปแบบงานการเจาหนาที่สัมพันธหรือกิจกรรมตางๆ พบวา ผูบริหารระดับสูงตางใหความสําคัญใน
เรื่องการเจาหนาที่สัมพันธ โดยมีการจัดตั้งหนวยงานและผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรและนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง
สําหรับระบบการเจาหนาที่สัมพันธที่จะจัดใหมี ขึ้นในระบบราชการไทยนั้น ควร
กําหนดหนวยผูรับผิดชอบในทุกหนวยงานที่ทําหนาที่ดานบริหารงานบุคคล โดยอาจกําหนดเปน
หนวยงานการเจาหนาที่สัมพันธขึ้นกับกองการเจาหนาที่หรือกลุมงานการเจาหนาที่ หรือในบาง
หนวยงานที่ไ มมีห นว ยงานการเจาหนาที่ อาจกําหนดใหมี ตําแหน งบุคลากรด านการเจาหนาที่
สัมพันธเพื่อดูแลงานดานการเจาหนาที่สัมพันธโดยตรง หนวยงานที่เปนองคการกลางบริหารงาน
บุค คลซึ่ง ปฏิบัติง านดา นวิช าการและใหก ารสนับ สนุน สง เสริม งานการเจา หนา ที่สัม พัน ธแ ก
สวนราชการตางๆ นั้น ควรมีอัตรากําลังในระยะเริ่มตนอยางนอย 4 อัตรา สวนหนวยงานที่เปน
ผูปฏิบัติ ควรกําหนดอัตรากําลัง 1 อัตราตอจํานวนขาราชการ/พนักงาน 100 อัตราและสูงสุดควรมี
ไมเกิน 5 อัตราโดยในระยะแรกอาจใชกําลังคนที่มีอยูแลวในการดําเนินการ ทั้งนี้หนวยงานการ
เจา หนาที่สัมพัน ธที่จัด ตั้งขึ้น มีห นาที่กําหนดนโยบาย กลยุทธ และการนําไปปฏิบัติเพื่อดําเนิน
กิจกรรมดังกลาว รวมทั้งตองมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ทาทาย และสามารถทําใหบรรลุผลได
1. บทบาทหนาที่ของงานการเจาหนาที่สัมพันธโดยสรุปมีดังนี้
1.1 เปนสื่อในการเสริมสรางความเขาใจระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน และ
ระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันในเรื่องตางๆ รวมถึงนโยบาย เปาหมาย และ
ทิศทางขององคกรหรือหนวยงาน
1.2 ชวยใหผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตระหนักและรับรูถึงสภาพความเปนอยู
และปญหาของผูใตบังคับบัญชา เพื่อจะไดแกไขปญหาไดทันทวงที
1.3 เสริมสรางบรรยากาศ ขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน และสภาพแวดลอม
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน

1.4 เสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รที่ เ อื้ อ ต อ การทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ เชน การทํางานดวยความ
โปรงใส เปนธรรม ซื่อสัตยสุจริต การทํางานเปนทีม
1.5 ขจั ด ข อ ขั ด แย ง และข อ ข อ งใจเพื่ อ สร า งความเป น ธรรม แก ป ญ หาการสื่ อ
ข อ ความและสั ม พั น ธภาพภายในหน ว ยงาน ตลอดจนเป น ที่ ป รึ ก ษาให
คําแนะนําแกขาราชการทุกระดับ
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานการเจาหนาที่สัมพันธมีหลายรูปแบบ
โดยสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้
2.1 กิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต เปนกิจกรรมสรางการมีสวนรวมของขาราชการ/
พนักงานในการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการ
ริเริ่ม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนหรือระบบในการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอ
องคกรโดยรวม เชน กิจกรรมกลุมคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC)
กิจกรรมขอเสนอแนะ (Suggestion) กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สรางนิสัย) กิจกรรม Knowledge Sharing, Show and Share
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching), Satisfaction Survey หรือการสํารวจความพึงพอใจ
ของขาราชการ เปนตน
2.2 กิจกรรมเพื่อสังคม เปนกิจกรรมเพื่อใหองคกรและขาราชการมีสวนรวมใน
การชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบตอ
สังคม รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรใน
องคกรดวย เชน การไปเยี่ย มเยีย นสถานสงเคราะห ต า งๆ การรว มบริจ าค
เพื่อการกุศล การบริจาคโลหิต กิจ กรรมตามประเพณีสําคัญทางศาสนา
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน
2.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนกิจกรรมที่สงเสริมและดูแลในเรื่องชีวิต
ความเปนอยู สุขภาพ ครอบครัวและสังคม เพื่อใหขาราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานใหมี
ประสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น เชน กิจ กรรมระหวา งขา ราชการและครอบครัว
การบริ ก ารใหคํ าปรึก ษาและให ความช ว ยเหลือข าราชการที่ประสบความ
เดือดรอน การดูแลขาราชการที่มีเงินเดือนนอย ชมรมผูเกษียณอายุ การตรวจ
สุขภาพประจําป การสรางความสมดุลระหวางชีวิตประจําวันกับชีวิตการทํางาน
(Work Life Balance) การจัดเลี้ยงวันเกิดใหกับขาราชการ การฝกอาชีพใหแก

แมบาน/สมาชิกครอบครัวขาราชการ หรือแมกระทั่งการจัดสถานที่ทํางานให
ทันสมัย เปนตน
2.4 กิ จกรรมสันทนาการ เปนกิจกรรมเพื่อเสริ มสร างความสั มพันธ อั นดี ในหมู
ข าราชการ และใชเ วลาว า งให เ ป น ประโยชน เช น กิ จ กรรมกี ฬ า กิ จ กรรม
ทองเที่ยว เปนตน
2.5 กิจกรรมสื่อขอความ เปนกิจกรรมที่เสริมสรางใหขาราชการมีความเขาใจ
องค ก รมากยิ่ งขึ้ น การรับข อมู ลข าวสารต างๆ รวมทั้ ง ปญหาที่เ กิด ขึ้น ของ
องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ผูบริหารระดับสูงพบปะขาราชการ
ไตรมาสละครั้ง เพิ่มชองทางการสื่อขอความ เชน วารสารสัมพันธ ประกาศ
Newsletter, website, เสียงตามสาย Intranet เปนตน
3. เงื่อนไขความสําเร็จ
การศึ ก ษานี้ ไ ด นํ า เสนอแนวคิด กระบวนการ และรูปแบบต างๆ ของกิจ กรรม
การเจาหนาที่สัมพันธที่สามารถจะนําไปใชไดอยางประสบความสําเร็จในภาคราชการ ตามที่มี
ตัวอยางที่ดีมาแลวในภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ และปจจัยสําคัญที่ทําใหการเจาหนาที่สัมพันธ
ประสบความสําเร็จในทุกๆ องคกรรวมทั้งในระบบราชการก็คือ ผูบริหารจะตองใหการสนับสนุน
เปดโอกาสใหขาราชการไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมอยางจริงจังและตอเนื่อง ที่สําคัญ
ที่สุดคือ ผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริต เพราะไมวาระบบจะดีเพียงใด
หากผูบริหารไรซึ่งคุณธรรมแลวความสุขหรือคุณภาพชีวิตในการทํางานก็ไมสามารถเกิดขึ้นได

